Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 28/2020
Nadleśniczego Nadleśnictwa Supraśl
z dnia 30.06.2020

Regulamin korzystania z Miejsc Odpoczynku
1. Regulamin określa warunki korzystania z Miejsc Odpoczynku, zarządzanych
przez Nadleśnictwo Supraśl.
2. Każda osoba korzystająca z Miejsca Odpoczynku wyraża zgodę na
postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego
postanowień.
3. Miejsce Odpoczynku jest dostępne przez cały rok, z wyjątkiem okresów
spowodowanych zdarzeniami szczególnego znaczenia. W przypadku
czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania, zostanie ono oznaczone
Zakazem Wstępu.
4. Miejsce odpoczynku nie jest strzeżone. Nadleśnictwo Supraśl nie ponosi
odpowiedzialności za wypadki powstałe na terenie obiektu i zgubione rzeczy
osobiste i wartościowe.
5. Teren Miejsca Odpoczynku i przyległy do niego obszar mogą stanowić źródło
różnych
zagrożeń
(ukąszenia
owadów,
warunki
atmosferyczne,
ukształtowanie terenu, obecność alergenów itp.).
6. Nadleśnictwo Supraśl nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe
podczas korzystania z Miejsc Odpoczynku.
7. Każda z osób korzystających z Miejsca Odpoczynku, zobowiązana jest do
podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej lub też innych
osób działających w imieniu Nadleśnictwa Supraśl.
8. Osobom korzystającym z Miejsc Odpoczynku zabrania się:
 Wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą
techniczną pojazdu, w tym mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,
 Niszczenia infrastruktury
 Zaśmiecania terenu,
 Wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmiecie
znajdujących się na Miejscu Odpoczynku,
 Pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym
użytkownikom z Miejsca Odpoczynku,
 Pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg
pożarowych,
 Prowadzenia na trenie miejsca odpoczynku działalności usługowej lub
handlowej bez stosownej zgody Nadleśniczego oraz innych
kompetentnych organów,
 Puszczania luzem zwierząt domowych,
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9. Rozpalanie ognisk i korzystanie z otwartego ognia jest dopuszczalne
wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach. W przypadku wystąpienia
stanu zagrożenia pożarowego może zostać wprowadzony okresowy zakaz
palenia ognisk.
10. Nadleśnictwo Supraśl zastrzega sobie prawo rezerwacji Miejsca Wypoczynku
na potrzeby organizowanych przez siebie wydarzeń. Odpowiednia informacja
zostanie wcześniej wywieszona w Miejscu Odpoczynku.
11. Z wyposażenia Miejsca Odpoczynku należy korzystać w sposób zgodny z jego
przeznaczeniem
Wszelkie uwagi użytkowników o Miejscu Odpoczynku proszę zgłaszać do
biura Nadleśnictwa Supraśl:
tel. 85 71 31 550,
e-mail: suprasl@bialystok.lasy.gov.pl

TELEFONY ALARMOWE:
POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112
STRAŻ POŻARNA 998 lub 112
POLICJA 997 lub 112

